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ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ EURECAT" 

CAPÍTOLI 

Denominació, naturalesa, durada, domicili, ambit d'actuació i regim jurídic 

Arlicle J. Denominació, naturalesCI ¡durada 

La Fundació és una entitat sense anim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els 
recursos obtinguts afectats de forma permancnt a la realització de les tinalitats d'interes 
general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina FW1dació EURECAT. 

La Fundació té vocació de permanencia i es constitucix amb durada indefinida. 

Article 2. Domicili 

El domicíli de la Fundació queda fixat a Cerdanyola del Valles, Pare Tecnológic del 
Valles, Av. U versitat Autónoma, 23. 

La Fundació ex rccíx les sevcs funcions majoritariamel1t a Catalwlya. No obstant aixó, 
pot actuar a la re ta del tcrritori de l'Estat cspanyol uíxí com a escala internacional. 

La FUlldació té pC'sonalitatjurídica propia i gaudeix de plena capacitatjurídica i d'obrar 
per I'atorgament e la seva cat1a fundacional en escriptura pública i la inscripció en el 
Registre de Fund cions corresponent. 

~
La Fundació es'geix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les 

\ disposicíons leg Is que Ji són d'aplicació, per les estahlertes en aquests estatuts i pels 
1;3 :? acords que adop i el Patronat en \'exercici de les se ves funcions. 
V .\ 

, CAPÍTOL 11 

Finalitats fundacionals i activitats 

Article 5. FiJ1allatsfundaciunals 
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J'impuls de la illnovació en general i d'R+D, en tots els sectors d'activitat~ 
I'impuls de la recerca industrial í el dcsenvoJupament tecnologíc; 
l'impuls de la recerca en general; 
J'impuls de l'emprenedoria en general en especial de l'emprenedoria 
tecnológica; 
l' impuls del creixement empresarial; 
l'impuls de la intemacionalització basada en innovació; 
impuls del desplegament de talent tecnologic i de negoci; 
l'impuls de la formació en els ambits propis de }'objecte fundacional; 
l'impuls de la transferencia tecnológica i de coneíxement; 
l'afavoriment del desenvolupament telTitoriaJ; 
i l'afavoriment de l'increment de la cultura científic-tecnologica. 

Sen se perjudici de les finalitats generals anteriorment establertes, la Fundació tindra, 
entre d'aitres, com a objectius : 

(i) L'impuls a la Ílmovació en l'empresa, de qualsevol dimensió, que 
s'orientara a incrementar substancialment la participació de la Fundació, 
com a centre tecnológic, en les activitats d'innovació d~aquestes 

empreses instrumentant-se amb els acords de col·laboració o el 
desenvolupament de projectes o per qualsevol altre medí que penneti 
l'assolimcnt d'aquesta concreta tinalitat i que s'haura d'adre¡yar a 
empreses representatives de cadascun dels ambits d'activitat economica j 
industrial aIs quals la Fundació desenvolupi la se va activitat de recerca i 
desenvolupament. 

(ii) L'impuls a la innovació en l'empresa, de qualsevol dimensió, amb 
l'objectiu d'incremental' el nivell d'innovació d'aquestes empreses, que 
s'orientara a asso1ir un volum d'activitat proporcional al seu pes en 
l'economia catalana, en partícular a través de la prestacíó de serveis de la 
Fundació i altres mecanismes susceptibles d'establir una relació o una 
villculació amb aquest tipus d'empresa. 

(iH) L' afavoriment de la presencia en els equips de treball de la Fundació 

~
d'estUdiants i nous titulats universitaris de grau, master i doctorat i de 
fonnació professional, amb l'objectiu d'afavorir el coneixement de les 

-.. I ~ activitats i utilitats de la Fundació com a centre tecnológic per part de les 

4 



10/2014 

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTAR IALI'~ 11m Generalitat de Catalunya 
WJJVt . ,. t 4 ustícia 

emprcscs a través d'aquests nousprofessionals quan s'incorporin com a 
tccnics o directius d' cmpreses del teixit industrial catalá. 

(iv) La intensificació de les relacions amb els centres de recerca universitaris 
com a provcldors de recerca basica i la vehiculació d'aquest coneixement 
a les empreses en forma de recerca aplicada. 

Article 6. Activi/als 

Per a la cOl1secució deIs tins fundacional s, la Fundació desenvoJupa les activitats que el 
Patronat considera necessaries directament i/o en coI'laboració amb altres entitats, 
institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En 
concrct, a ti de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació descnvolupa les 
activitats que, SCllse a11im exhaustiu. s'enumeren a continuació: 

a) La investigació i el desenvolupament tecnológico 
b) El des 'nvolupament de projectes d'Ílmovació, de recerca industrial i de recerca; 
e) La il ovació empresarial. 
d) Act vitats de consultorla, enginyeria, realització de certificaciol1s, dictamens i 

qual "evol altre servei basada en el coneixement tecnologic i de negoci per a 
emp ses i organitzacions en general. 

e) El des nvolupament de projectes d'emprenedoría í d'ínternacionalítzació. 
f) La fon ació . 
g) Activita s associades al desplegament de talent tecllológic í de suport a la gestió 

de recur s humans a les empreses. 
h) Activitat, de gestió integral de projectes o d'unitats tecnológics o de negoci per 

a tercers. 
i) Activitats de promoció de la cultura científico-tecnológica i de difusió de 

l'impacteransformador de les tecno\ogies en els negocis. 
j) Participac ó i lideratge d'associacions empresarials innovadores CAEl) i d'altres 

iniciative per afavorir la innovació oberta i col.1aborativa i l'enfortiment del 
teixit em esaria\ cata/a. 

donades amb e/s fins fundacionals s'han de dur a tenne segons les 
, normes que les r >gulen especíncament. mitjanc;:ant \'obtenció, si escau, deIs permisos o 
\ \ lIiccncics pcrtin· ltS. 

~. Article 7. Regles bá.l'iques per a l'aplicació de/s re('ur.lOs u les finalill/Is 
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Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui J'entitat s'han de destinar al 
compliment deIs fins fundacionals dins e1s límits establerts per la legislació vigent. 

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat económica, actes, contractes, operacions 
negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable. 

Article 8. Regles basiques pe,. a /a determinació deIs beneficiaris 

l. Són beneficiaris de la Fundació les persones físiqucs, institucions, 
organitzacions i empreses que estiguin interessades en la recerca científica i tecnológica, 
la innovació, l'emprenedoria o la intemacionalització, que participin en activitats 
relacionades amb les noves tecnologies o que necessitin assistencia en aquestes 
matcries. 

2. La detenninació final deis beneficiaris sera decidida lliurcment pe1 Patronat de la 
Fundació, o per aquell órgan en el qual el Patronat hagi delegat aquesta facultat, amb 
cl'iteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reulleixin les 
circumstimcies següents: formar pmt del sector de població ates per la Fundació, 
demandar la prestació o servei que la Fundació puguí oferÍr i que compleixin amb els 
requisits específics que, complementariament, puglli acordar el Patronato 

CAPÍTOL III 

Regim economic 

Article 9. Patrimoni de /a Fundació i activitats económiques 

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment deis fins fundacionals. El 
patrimoni esta integrat: 

a) per la dotació inicial que consta a la calta fundacional. 
b) per tots els béns i drets de contingut economic que accepti i rebi la Fundació amb 

la finalitat d'incrementar la dotació, i 
c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns íncorporats al 

~ patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte. 

<1\ Artic.:le 10. Acles de disposició 

'~ 
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10.\ L 'atienació, el gravamen o qualsevoI altres actes de disposició deIs béns i drets 
que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol onerós i respcctant les 
condicions deIs fundadors o deIs donants d'aquests béns. 

En aguest sentít, i per tal de respectar les condicions establertes pels aportants 
del béns fundacíonals. d ' existir-ne, la Comissió corresponel1t, de les prcvistes a 
l'm1icle 22.4 (i) d'aquests Estatuts o, en el seu defecte, el ConseJl Assessor, 
hauni de ser consultada per a 1 'alienació, gravamen o actes de disposició deis 
actius o béns provinents de }'entitat ets membres de l'()l'gan de govcrn de la qual 
cOl1stitueixen aquesta Comissió . 

En qua)sevol cas, I'import obtingut s'ha de reinveltir en l'adquisició d'altrcs 
béns i drets que se subroguin en 1I0c deIs alienats o en la millora deIs béns de la 
Fundació tot aplicant el principi de subrogació real. 

10.2 Si es donen CÍrcumstimcies excepcional s que ímpedeixen complil' totalment o 
parcialn1ent el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme Pacte de 
dispos· 'Íó, ha de presentar una dec1aració responsable al protectorat en que facÍ 
const r que es donen aquestes circumstill1cies i ha d'aportar un informe subscrit 
per t' nÍCs independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les 
raons uc justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es 
do ni producte que no es reinvelteixi, que ha d'estar sempre dins de les 

\ 0.3 La necess tal i la conveniencia de les operacions de disposició o gravamen directe 
o índire te han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, 
abans de fer eJs actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada 
pel' pren re la decisió responsablement. 

10.4 Es rcque eíx previa autorització del Protectorat pel' fer actes de dísposició, 
gravamcl o adminístració extraordinaria en els casos scgüents: 
a) si el d nant ho ha exigít expressament, 
h) si ho e tableíx una disposició estatutaria 
L:J Si els éns o drcts objcctc de disposició s ' han rcbut d ' institucions públiques o 
s'han adq irit amb tOl1S públics. 

tO~_ \ El Patron t pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que 
. . _) aconsel.lin la conj~ntura, economica. í la. ):gisla~ió vigent, les modificacions 

\...,~ convel1len s en les mvcrSlOns del patnmolll JundaclOnal. 
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10.6. Per a la realitzaeió d'actes de disposició sobre els béns i drcts que constitueixin 
el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herencies~ Ilegats o altres béns i 
drets susceptibles d'integral' el capital fundacional, i per la realització d'aetes de 
disposició o de gravamen sobre bel1s immobles propietat de la Fundació, 
s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria prevista a l'article 29 
d'aquests Estatuts i e1 compliment deIs requisit.s legalment previstos. 

10.7. Quan els aetes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una 
declaració responsable calilla el vot favorable de dos teryos del nombre total de 
patrons. sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos 
amb la fundació, sempre que no sigui necessari un quórum més elevat per a 
l'adopció de l'acord de eonformitat amb aquests Estatuts. 

ArUcle 11. Regim comptable 

11.1. La Fundaeió ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventarí j de comptcs anuals. 

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fel' l' inventari i ha de formular els eomptes anuals 
de manera simultimia í amb data del día de tancament de l' exercíci económic, de 
conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les 
disposicions que en cada cas sigtún aplicables. 

L'cxercici s'ha de tunear el 31 de desembre de cada any naturaL 

11.3. Els comptes anuals formen ona unitat i estan integrats per: 

a) el balan~ de situació, 
b) el compte de resultats. 
c) el compte d'estat de situació de canvis en el patl'imoni net, 
d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i 
e) la mcmória, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la intormació 

continguda en el balan<; i en el compte de resultats, i s'han de detallar les 
actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacional s í concretar el 
nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, eom també els 
recursos procedents d'altres cxereicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les 
societats participades majoríUniament, amb indicació del percentatge de 
participació. 
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11.4. La infonnació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció deIs actcs o 
contractes que en són objecte ha de !()fmar part del contingut m1nim de la memoria deis 
comptes anuals. 

11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre deIs sis mesos següents a la data de tancament de 
I'exel'cici els comptes anuals. els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al 
Protectorat de la Gencralitat de Catalunya per al seu diposit en el termini de 30 dies a 
comptar de la seva aprovació. 

11.6. El Patronat ha d'aprovar í presentar, en relació amb les inversions financeres 
temporal s que realítzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de 
compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense imim de lucre, de 
conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora. 

1 1.7. Els comptes anual s s~han de sotmetre necessilriament a una auditoría externa. 

Bis recu sos economics anuals de la Fundació han d ' estar integrats per: 

a) le rendes i rendiments produits per l'actiu, 
b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i 
e) les ubvencions i altres liberalitats I'ebudes amb aquesta finalitat que no hagin 

d'in orporar-se al patrimoni fundacional. 

Arlicle 13. plicació obligatoria 

La Fundaci ha de destinar al compliment deIs 11ns fundacional s almenys el setanta per 
cent de les ndes i altres ingressos nets anual s obtinguts. La resta I'ha de destinar o bé 
al complim 11t diferít de les finalitats o bé a l'increment deis seus fons propis. El 
Patronat ha 'aprovar J'aplicació deis ingressos. 

Si la Funda ió rep béns i drcts scnse que se n'cspecifiquÍ la dcstinació, el Patronat ha de 
decidir si h' n d'intcgrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecucÍó dels 

nals. 

L' aplicació 'almenys el setanta per cent deIs ingressos al compliment de les finaJitats 
fundacionals s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici 
del segücnt a de l'acreditació cOl11ptable. 
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Les despeses derivades del funcionament deIs organs de govern de la Fundació, 
incloent-hi el Patronat i els seus organs delegats, ¡les comissions i Consell Assessor que 
s'estableixen, entenent-se com a tals les despeses d'organització i material s, no poden 
ser superíors en el seu conjunt a deu mil Euros (lO.OOO€) per exerdci. Aquesta xifra 
podra ser actualitzada pel Patronat de conformitat amb l'IPC interanual. 

Article 15. Participació en societats 

Amb l'objecte d'assolir les finalitats fundacionals, la Fundació pot constituir societats i 
participar-hi sense necessitat d'autorització previa del Protectorat, llevat que aixo 
comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials, en les següents 
condicions: 

l. Compatibilitat amb les finalitats fundacionals. 

2. Utilitat per la valorització de tecnología o altres actius propis de la Fundació. 

3. Participació maxima de la Fundació inferior a un 25% al capital de la societat. 

4. La presa de participació de la Fundació es realitzi utilitzant només recursos 
generats per la propia Fundació, quedant expressament prohibida la presa de 
participació a préstec o mi~íanyant els béns dotacionaIs. 

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició 
tinenya d'accions o participacions socials que li confereíxin, directament o 
indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat deIs socis. 

CAPÍTOL IV 

Organització i funcionament 

Article 16. Organs de la Fzmdació 

Són organs de la Fundació, en els termes previstos en aquests Estatuts: 

a) El Patronato 
b) La Comissió Executiva, en cas que nthi hagi, així com qualsevol altra comissió 

\ delegada que amb qualsevol denominació pugui constituir el Patronat. 
k e) el Consell Assessor. 
\}:~ . . . 
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d) El Director General. 

Article 17. El Patronal 

El Patronat és rCH'gan de govern i d'administraeió de la Fundació, la representa i 
gestiona. i assumeix totes les facultats i funciolls nccessaries per a la consecució dels 
fins fundacionals. Les facultats referides a J'article 22.1 són indelcgables pel Patronat. 

Arlicle 18. Composició del Palronal i requisits per ser-ne membre 

18.1 El Patronat és un organ col'legiat integrat pe)' persones físiques o jurídiques i 
constitui't per un mínim de vuit mcmbres i un maxim de vint - ¡-dos membres. 

18.2 Les següents entitats o organs tindran dret a pro posar, cadascun d'eIls, a un patró, 
la designació del qual correspondra al Patronat: 

"C6missió Anti,ga FUNDACJÓ PRJV ADA ASCAMM" 
"C~issió Antiga FUNDA CIÓ PRIVADA BARCELONA DIGITAL CENTRE 
TE~OL6GJC" . 
"Com\ssió Antiga FUNDACIO CETEMMSA" 

\ . , 
FUND' CIO CTM CENTRE TECNOLOGIC 
"Cornis . ó Antiga FUNDACIÓ BARCELONA MEDIA" 
ASSOCI· CIÓ ACONDICIONAMIENTO TERRASENSE 

Pel cas que algUt a de les entitats relacionades a dalt s' integrés o fos absorbida per la 
Fundació, la Co issió, de les previstes a I'artiele 22.4 (i) panlgraf tercer, constituIda 
pels membres de 'ol'gan de govern de l'entitat afectada, o en el seu defecte el Consell 
Assessor previst a l'articJe 23 deIs presents estatuts. tindra el dret de realitzar la 
proposta de patró en substitució de l'entitat extingida. 

18.3 El Departar ent d ' Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, o l'organ 
que eventualmen el succeeixi com a organ competent en matcria d'Índústria. designara 
dos (2) patrons. 

18.4 Els restants catOl'ze (14) membres del Patronal seran persones físiques o jurídiques 
de reconegut pI' tigi vinculades a empreses deIs sectors amb més rellevancia pel que fa 1. les activitats de la Fundació j seran designuts pel Patronat, a proposta del ConselJ 

(J~Assess()r, si aqu t cstigués constituH. 
( t,-·\, 
J ' " 
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18.5 Podra ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar 
plena, que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o carrecs públics 
o per administrar béns í no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o 
contra l' ordre socioeconomic () per delictes de falsedat. Així mateix, per ser designats 
com a patrons, s'ha de complir amb els requisits de ser persones rellevants en l'ambit 
d'actuacíó de la Fundació, que reuneixin els requisits d'honorabilitat comercial 
professíonal així com l'experiencia específica per a I'cxercici de les seves funcions. 

18.6 Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera 
estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les 
regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent organ competent. 

Article 19. Designació, renovació i exercici del carree 

EIs nomenaments de nous patrons, la designació deIs quals corresponguí al propi 
Patronato i el cobríment de vacants als mateixos, han de ser acordats pel Patronat amb la 
majoría exigida a l'article 29. 

Els patrons exerceixen els seus carrees per un temlini de 4 anys, i podran ser reelegits 
per un únic període addicional d'igual durada. 

Els patmns que han estat proposats per les entitats o organs relacionades a l'article 18 
anterior que. per qualsevol causa cessin abans de eomplir el tennini pe! qual van ser 
designats, podran ser substitults pcl patmnat a pro posta d'aquestes entitats o organs o, 
en el cas de que no existissin, de la corresponent COnllssió o del Consell Assessor tal i 
com preveu I'article 18.2 d'aquests Estatuts. La persona substituta sera designada pel 
temps que faltí perque s' exhaureixi el mandat del patró substituTt, pero podra ser 
reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta deIs membres. 

Els membres del Patronat entren en funcions després d 'haver acceptat expressament el 
carrec mitjan9ant alguna de les formes establertes en la lcgislació aplicable. 

Ar!icle 20. Gratuila! 

E1s patrons exerceixen el carree gratu'itament, sens pe~iudici del dret a ser recmborsats 

~ 
de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni 
el desenvolupament de les funcions propies del carrec. 

~ .... 

'"' ~\Article 21. Facultats 
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Corresponen al Pall~onat totes les facultats que té 'estatutariament atribuides i, en general, 
les que requereixi per a la consecució deIs fins fundacionals, SCl1SC més excepciol1s que 
les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts. 

Article 22. Comissió Executiva i allres Comissions 

22.1. El Patronat pot designar en el seu si una C'omissió Executiva. que tindra el 
caracter de comissió delegada, a la qual correspondran les competencies que li pugui 
delegar el PatronaL La Comissió Executiva estara en tot cas presidida pel President del 
Patronat i, en la seva substitució, el Vicepresident Primer 0, en cas d'absencia d'aquest, 
el Vicepresident Segon. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb 
can\cter exc1usiu les facultats següents: 

a) La modificació deIs estatuts. 

b) La fusió,/l'escissió o la dissolució de la Fundació, així com la cessió de tot5 o d'una 
part deJs s s actius i passius. 

e) L'elab ació i l'aprovació del pressupost j deis documents que integren els comptes 
anuals. 

e disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor 
superior a un vintena part de l'actiu de la Fundació, lIevat que es tracti de la venda de 

cotització oficial pe)' un preu que sigui almenys el de cotització. 

oden fel' apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponcnt en les 
ades pel Patronat. 

o la dotació d'una altra persona jurídica. 

e societats () d'altres persones jurídiques. 

h) Els que reque eixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una 
dec]aració respo sable. 

i) L'adopció i fo 'malització de les declaradons responsables. 

El que disposa quest article s'ha d'cntcndre sense perjudici de les autoritzacions del 
Protectorat que siguin neccssaries o de les cO.municacions que se li hagin de fer de 
conformitat am la legislació vigent. 

\ 22.2. L'elecció els patrons que integren la Comissió Executiva, així com la deIs seus 
/ ~y) carrecs i la dete minació de les regles del seu funcionamcnt s'ha de fer per acord del 

(c,.' -{ 
I -" ': 
\... !" --.i\ 
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Patronat. En qualsevol cas, si es designa una Comissió Executiva, aquesta estara 
integrada per un mínim de quatre (4) j un maxim de set (7) membres, que adoptaran els 
acords per majoría i es reuniran. amb caracter ordinari amb una periodicitat mensual. 

22.3. El Patronat pot nomenar, si ho creu oportú, una o més Comissions amb persones 
qualiticades en els diferents ambits propis de )'activitat de la Fundació, amb el nombre 
de membl'es que determini lliurement, amb la possibilitat d'incloure-hi membres de) 
Patronato 

Aquestes Comissions tenen com a finalitat dur a terme el seguiment deis projectes 
relacionats amb la seva area d'especialització, així eom potenciar la contractació de 
nous projectes, procurant sempre el . millor compliment deIs fins fundacionals, sense 
perjudici d'altres funcions que li corresponguin de conformitat amb aquests Estatuts. 

22.4 Sens perjudici de que el Patronat constitueixi altres Comissions diferents, queden 
constituIdes les següents comissions que tenen per objecte vetllar per a una efectiva 
transició cap a un nou centre integrat: 

a) Comissió antiga FUNDACIÓ CETEMMSA (de la que nornés poden ser 
membres aquelles persones que ostentes sin la condició de patró de 
FUNDACIÓ CETEMMSA a 30 d'octubre de 2014); 

b) Comissió antiga F1JNDACIÓ PRIVADA ASCAMM (de la que només 
poden ser membres aquelles persones que ostentessin la condició de 
patró de FUNDACIÓ PRIVADA ASCAMM a 30 d'octubre de 2014); 

e) Comissió antiga FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA DIGITAL 
CENTRE TECNOLOGIC (de la que només poden ser membres aquelles 
persones que ostentessin la condició de patró de FUNDACIÓ PRIVADA 
BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLOGIC a 30 d'octubre de 
2014); 

d) Comissió antiga FUNDACIÓ BARCELONA MEDIA (de la que només 
poden ser membres aquelles persones que ostentessin la condició de 
patró de FUNDACTÓ BARCELONA MEDIA a 30 d'octubre de 2014). 

Aquestes Comissions tindran, entre d'altres que el Patronat pugui fixar, les següents 

f~cions: 
_ -" Informar qualsevol proposta d ' acord a prendre pel Patronat relatiu a les activitats 

, i aliances estrategiques i l'estrategia global de la Fundació. 
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Les previstes al' artide 10.l. 

Proposar els membres del Patronat que corresponguin de conformitat amb 
restablert a l'artic1e 18.2. 

En el cas en que s'integrin (total o parcialment) a la fundació la FUNDACIÓ CTM 
CENTRE TECNOLÓGIC i l'ASSOCIACIÓ ACONDICIONAMIENTO 
TERRASENSE i, per tant, amb la seva disso!ució, podran constituir-se la Comissió 
antiga FONDACIÓ CTM CENTRE TECNOLOGIC la Comissió antíga 
I'ASSOCIACIÓ ACONDICIONAMIENTO TERRASENSE, que disposarien deIs 
mateixos drets i deures que les Comissions que, segons establert al present 311icle, ja 
queden constiturdes. 

5. El Patronat podra substituir les persones que íntegrin les ComissiollS sempre que ho 
considero oportú, així com revocar en qualsevol moment l'acord de la seva creació. Pel 
que f: a les Comissions previstes a rapartat 4 d'aquest article, el Patronat podra 
revoca -les i, en el seu cas. determinar que els seus membres s'integrin al Consen 
Asscss ,en el cas que s'hagin assolit els seus objectius constitutius. 

6. El C8rr e de membre de qualsevol de les comissions descrites en aquest artiele sera 
gratui"t. 

A¡'ticle 23. e msel/ Assessor 

Els membre del Consell Assessor seran designats d'entre les empreses Iiders o 
tractores en el seu sector j cnl'aplicació de solucions tecnol6giques en el seu ambit, pel 
Patronat a pr posta de les entitats i cls organs reJacionats a la clausula 18 anterior, 
mentre les m teixes existeixin o, en el seu defecte, per les Comissions descrites a 
l'articJe 22.4 nterior, tenint en compte la seva aptitud per les funcions fixades pe! 
Consell Asses OT. 

El Patronat po fa aprovar un reglament de funcionament per dcsenvo)upar el sistema de 
nomenament d ls membres, les funcions i el funcionament íntem del Conscll Assessor. 

Les seves tunc ons són, entre d'altres, les següents: 

Propore onar coneixemcnts espccialiízats. ~ (i) 
~ (ii) 

~iii) 
\ / ' " 

Ajudar establir les liuies estrategiqucs del pla d'acció de la Fundació. 
Proposar i suggerir nous projectes, així com avaluar-ne cIs resultats. 

\ 
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(iv) Proposar accions per mil10rar el compliment deis fins fundacionals. 
(v) Assessorar en I'establiment de vincles i aliances externes. 
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(vi) AconseHar al Patronat en I'organització i la gestió de la Fundació i proposar els 
membl'es del patronat la designació deIs quals correspongui al propi patronato 

(vii) Informar sobre els criteris financers. 
(viii) Per al cas que alguns de les entitats o organs relacionats a l'article 18.2 s'hagin 

extingit, i en detecte de les Comissions previstes a 1'311ic1e 22.4 (1), tindra la 
facultat de proposar 6 patrons al Patronat i proposar tes persones que han 
d'ostentar el cfmec de President i vice-presidents. 

El canec de membre del Consell Assessor sera gratuIto 

Artic/e 24. Regim de convocatoria 

24.1. El Patronat es reuneix almenys quatre (4) vegades l'any, i obligatoriament una 
vegada durant el primer semestre de I'any natural amb la finalitat d' aprovar els comptes 
anual s de l'exercici anterior i una segona vegada durant l'últim semestre de I'any 
natural amb la finalitat d'aprovar el pressupost de I'exercici següent 

S'ha de reunir en sessió extraordinaria, previa convocatoria i a iniciativa del seu 
president, tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de 
la Fundació. També s'ha de reunir quan ho soHiciti una quarta part deIs seus membres, 
i en aquest cas la reunió s 'haura de fer dins els trenta díes següents a la sol, licitud. 

24.2. La convocatoria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del 
día de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora deis quals no es 
poden prendre acords valids. Aquesta convocatoria es podra realitzar per ql.laIsevol 
mitja pel que tefaentment pugui acreditar-se la seva recepció pe]s patrons. 

La reunió s'ha de convocar almenys amb deu (10) dies d'antelació respecte de la data 
prevista perque tingui Iloc. 

24.3. El Patronat es pot reumr excepcionalment mi~jan~ant videoconíerencia, 
muhiconferencia o quaJsevol altre sistema que no impliqui la presencia flsica de1s 
patrons. En aquests casos és necessari garan6r la identiíicació deIs assistents a la reunió, 
la continui'tat en la comunieació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i 
l'emissió del voto La reunió s'ha d'entendre celebrada allloe on es trobi el president. En 

~ les reunions no presencials s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin m participat en la muIticonferéncia ilo videoconferéncia. 
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24.4. En aquells casos en els que a crÍtcri del president resulti necessari, el Patronat 
podra adoptar acords sen se reunió, mitjan9unt l' emissió de) vot per correspondencia 
postal. comunicació telematíca o qualsevol altre mi~ia que determini el president, 
sempre que quedin garantits els drets d'infonnació i de vol, que quedi constancia de la 
reccpció del vot ¡que se' n garanteixi l'autenticitat. S'entendra que l'acord s'adopta al 
lloc del domicili de la Fundació i en la data de rcccpció del darrer deis vots validament 
emesos. 

Artic1e 25. Carrees 

El Patronat nomen ara d'entre els seus membres un president, un vicepresident primer i 
un vicepresident segon, tal i COIn s'indica seguidament, j Ilur mandat tindra una durada 
de quatre (4) anys, podent ser reelegits per un únic període d'igual durada si s'escau; 
nomenara també un secretari que podra no tenir la condició de patró i que cas de no ser 
patró tindra durada indefinida. EIs patrons que no ocupen cap d'aquests Call'eCS tenen la 
condició de vocals. 

El P esident i viccpresidents seran designats pel Patronat, a proposta, deIs PatrOI1S 
desi ats de confonnitat amb ¡'anterior alticlc 18.2 i l'acord s'haura d'apl'ovar amb el 

El president " en la seva absencía, el vicepresident primer en la seva absencia el 
vicepresident egon, tenen les facultats següents: 

a) Representar institucionalment la Fundació. 
b) Ordenar la convocatoria, tixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les 
sessions del P tronat, així com dirigir les deliberacions. 
d) La resta e facultats indicades en aquests estatuts i aquel1es que li siguin 
expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa 
aplicable. 

El president o tentara un vot de qualhat pe! cas d' ernpat entre ds menlbres del VatronaL 

Artide 27. El. ecretari 

\ El secretad eo voca, en nom del president, les reunions del Patronat in' estén les aetes, 
,,\ _ conserva el 11i~1 .d'actes .i lIiura.els cel't~ficats amb el vistíplau del preside.nt o per ol'dre, 
)·~:-."l en la seva absen a. del vlceprCSldent pnmer o segon, segons corrcspongUl. 
'- )',\ 

' -."¿ \ -
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Així mateix exerceix les aItres funcions que són inherents al seu carrec i ti atribueixen 
aquests estatuts. 

El carrec de secretari podra ser ostentat per un Patró o un tercer no Patró. 

Arlicle 28. lvJanera de deliberar ¡adoptar acords 

El Patronat queda validarnent constitui"t quan assisteixen a la reunió, en persona o 
representats en la forma Jegalment permesa, la meitat més un deIs patrons. 

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot 
respecte d'actes COl1crets. Si un patró ho és perque té la titularitat d'un C81Tec d'una 
institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles 
d'organitzaci6 de la mateixa institució. 

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria absoluta de vots deIs assistents, 
presents i representats, a la reunió. 

El directoria, si no és patró, pot assistir amb veu pero sense vot a les reunions del 
Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i voto 

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les 
persones que consideri convenient. 

ArJicle 29. Majaria qualfficada 

Sense perjudici de les majories qualificades que es puguin requerir legalment per 
l'adopció d'altres acords o d'altres casos de majoda reforyada previstos als presents 
estatuts, sera necessari el vot favorable de 3/4 deis membres del Patronat per a I'adopció 
deis següents acords: 

a) 
b) 
e) 

Modificació deIs Estatuts de la Fundació. 
Fusió, escissió o agregaci6 a una altra Fundació. 
Extinció de la Fundació. 

d) Aprovació d'inversions j desinversions o d'endeutament per un import igualo 
superior al vint per cent (20%) del pressupost de l' exercici en curso 

e) 

~ 
Nomenament i revocació deIs President í Vicepresidents del Patronato 
Nomenament i revocació del Director General de la Fundació, i determinació de 
l'abast de les seves fundons, poders i retribució. 
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,r ~ I ' ¡ 
g) L'acceptació de qualsevol cessió d'acttús o passius. 

Article 30. De les acles 

De cada reunió, el secretari n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'Íncloure la data, 
el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum deIs assumptes tractats, les 
intervencions de que s'hagi sol'licitat que quedi constancia i els acords adoptats, amb 
indicació del resultat de les votacions i de les majories. 

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del president i 
poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió 
corresponent o bé en la próxima reunió. No obstant aixo, els acords tenen forc;a 
executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament a 1'hora d'adoptar 
l'acord, . que no són executius fins a l'aprovació de racta. Si són d'inscripció 
obligo oria, tenen tor~a executiva des de el moment de la inscripció. 

ció ha de portar un [libre d'actes en el qua! constín totes les que hagÍn estat 

Els patrons i '"s persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya 
s'abstindran d · pa11icipar en la pressa de decisions o adopció d' acords en els assumptes 
en que tingui u conflicte d'interessos amb la Fundació. 

Els patrons i 1 s persones indicades en }'article 312-9.3 han d'abstenir-se de participar 
en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en 
la gestió de a Fundació, i en particular s'abstindran de participar en societats 
constituí'des o participades per la Fundació tret que quedi expressament autoritzat pel 
Patronal. 

Anualment, el Patronal fan\ un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos 
que s'hagin p gut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar I'objcctivitat 
de les decision o acords presos. 

Article 32. Ces. 'cunen/ 

__ ~\ . !. Els patrons ct:ssen en el cúrrec per les causes següents: 
(:~( 

... .. J ~ 
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a) Mort o declaració d'absencia, en el cas de les persones tlsiques, o extinció, en el cas 
de les persones jurídiques. 

b) Incapacitat o inhabilitació. 

e) Cessament de la persona en el ciurec per raó del qual formava part del Patronat. 

ti) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi. 

e) Renúncia notificada al Patronat. 

.1) Sentencia judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació 
o que decreti la remoció del carree. 

g) Les aItres que estableixen la llei o els estatuts. 

2. La renúncia al carrec de patró ha de constar de qualscvol de les fOlmes establertes per 
a l'aeceptaeió del carree, pero nornés produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el 
Registre de Fundaciol1s. 

CAPÍTOLV 

Regulació d'altres organs. Composició i funcions 

Article 33. El director general 

El Patronat pot nomenar un director que desenvolupi la direcció executiva de la 
Fundació. Aquest can'ee pot ser ocupat per un patró, cas en que la relació laboral o 
professional s'ha d'articular mitjan~ant un contracte que determiní clarament les tasques 
laboraIs o profess1.onals que es retribueixen. les quals han de ser diferents de les propies 
del carrec de patró. 

El carrec de director és retl'ibuil, en els termes que es consideren adequats a la 
naturalesa i a la representativitat propies del carrec i a les seves funcions. 

Quan no és patró, el director assisteix a totes les reunions del Patronat a que se'! 
convoca i pot intervenir-hi amb veu pero sense voto 

CAPÍTOL VI 

Modificncions estatutaries i estructurals i dissolució 

.1 Article 34. Modificacions estatutar;es i estructural.; d;ssolució 

~ . . 
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El Patronat, mitjanyant un acord adoptat de confonnítat amb l'establert en I'article 29 
d' aquests estatuts i la nonnativa aplicable, i prevía convocatoria expressa, pot modificar 
cls estatuts, acordar la fusió, I'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb 
I'autorització del Protcctorat d'acord amb la Jegislació aplicable. 

Qualscvol dels acords mencionats requerira que el Patronat, abans d'adoptar l'acord, 
justifiqui la seva neccssitat o conveniencia, tenint en compte la voluntat fundacional i 
r opinió del Con se]} Assessor, en el suposit que estigui constitui't. 

Arlícle 35. ('auses de disso/ució 

La Fundació es dissoldra per les causes segilents: 

a) Per acord del Patronat, amb la majoría refoT9ada que s'estableix a l'article 29 deIs 
presents es' ts socials. 

b) Complime . íntegre de la finalitat per a la qua! s'ha constitui't o impossibilitat 
que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la 

e) n . licitud civil o p lal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentencia 
ferma. 

d) Obertura de la fase e liquídació en el concurso 

e) Les altres que establ ~ixen la llei o els estatuts. 

ArncJe 36. Procedime, ' de dissolucíó i destí del seu palrimoni 

1. La dissolució de I Fundació requel'eix ]' acord motivat del Patronat adoptat de 
conformitat amb I'art ele 29 i I'ha d'aprovar el Protectorat. L'acord de dissolucíó 
incloura la decisíó pe p8l1 del Patronat de procedir a la liquidació deIs actíus i passius 
de la Fundació o bé d procedír a la cessió global d'aquests. 

2. La dissolució de la ;'undació obre el període de líquidació. la qual han de dur a tcnne 
el Patronal, els líquida ors, si n'hi ha, 0, subsidiilriamcnt, el Protectorat. 

3. En el cas d'optar el' la liquidació d'actius i passius, el patrimoni romanent s'ha 
d'adjudicur a altres fu daciol1s o entitats sense anim de lucre amb finalitats analogues a 

f\ les de la Fundació o é a entitats púb1íques. En tol cas, les entitats dcstinatarics del 
~.9atrimoni han de ser en itats beneficiaries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal 

t.~~:.4~i gent. 
\)~.". 
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4. En el cas d'optar per una cessió global d'actius i passius, l'extinció determina la 
cessi6 global de tots els actius i els passius de la Fundaci6. Aquesta cessió global, un 
cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la 
normativa vigent i, amb ]'autorització previa del Protectorat, s'ha d'adjudicar el 
patrimoni a altres fundacions o entitats sense imim de lucre amb finalitats amllogues a 
les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinataries del 
patrimoni hrul de ser entitats beneticíAries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal 
vigent. 

Si havent-se acordat procedir a realitzar una cessió global, aquesta no es pogués fel', cal 
procedír a la liquidació deis actíus i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de 
donar l'aplicació establerta en aquest apartat 4. 

Disposició Final. 

En totes les ,ateries no previstes o regulades en aquests Estatuts, la Fundació es regin\ 
per les no e~ leg 1s i reglamentAries vigents que a cada moment Ji siguin d'aplicació 
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